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Poslovnik Parlamenta

Sedanje besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 1
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 2 in 5 poročevalca, in ki 
pokriva predloga sprememb 21 (Joachim Wuermeling) in 16 (Maria da Assunção Esteves), 

kakor tudi vsebino enega dela predloga sprememb 45 (Richard Corbett))
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

1a. Ravnanje poslancev, ki ga navdihuje 
medsebojno spoštovanje, temelji na 
vrednotah in načelih, ki so določena v 
temeljnih besedilih Evropske unije, ohranja 
dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti 
pravilnega poteka parlamentarnega dela 
kakor tudi ne miru v vseh parlamentarnih 
stavbah.
Nespoštovanje teh elementov lahko pripelje 
do uporabe ukrepov, predvidenih v členih 
146 - 148.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 2
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 3, 4 in 5 poročevalca, in 

deloma pokriva predlog spremembe 34 (Joachim Wuermeling))
Člen 9, odstavek 1 b (novo)

1b. Potrebno je razlikovati med vidnimi 
vedenjskimi oblikami, ki so dopustne, če 
niso žaljive in/ali niso klevetanje, če 
ostajajo v razumnem obsegu in ne sprožajo 
sporov, ter med vedenjskimi oblikami, ki 
aktivno motijo katero koli dejavnost 
Parlamenta.
Ocenjevanje opaženih vedenjskih oblik 
mora upoštevati tudi njihovo posamičnost, 
ponavljanje ali trajnost, oziroma kako hude 
so te oblike.
Uporaba tega člena temelji na polnem 
spoštovanju pristojnosti poslancev, kot so 
določene v primarni zakonodaji in zanje 
veljavnem statutu. Temelji na načelu 
preglednosti in je javno posredovan 
poslancem, ki so posamično obveščeni o 
svojih pravicah in dolžnostih. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 3
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 6 poročevalca in pokriva 

predlog spremembe 31 (Joachim Wuermeling))
Člen 9, odstavek 1 c (novo)

1c. Odgovornost poslancev nastopi takoj, 
ko osebe, ki jih zaposlujejo ali katerim
omogočijo dostop do parlamenta, v 
prostorih parlamenta ne spoštujejo pravil 
vedenja, ki veljajo za poslance.
Predsednik ali njegovi predstavniki za te 
osebe ali katerekoli druge zunanje osebe, ki 
se nahajajo v prostorih parlamenta, 
uporabijo svoja disciplinska pooblastila.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 4
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti in spremeni predlog spremembe 22 (Richard 

Corbett)
Razlaga člena 22 [Naloge Urada]

'Vodenje sej' vključuje vedenje poslancev v 
vseh prostorih Parlamenta.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 5
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 7 poročevalca in v celoti 

povzame predlog spremembe 23 (Joachim Wuermeling); pokriva tudi vsebino enega dela 
predloga sprememb 45 (Richard Corbett))

Člen 96, odstavek 3

Sedanje besedilo Predlogi sprememb

3. Seje parlamentarnih odborov so praviloma 
odprte za javnost. Odbori pa lahko 
najkasneje ob sprejetju dnevnega reda seje 
sklenejo, da dnevni red te seje razdelijo na 
točke, ki so javne, in točke, ki niso javne. 
Kadar seja poteka brez navzočnosti javnosti, 
lahko odbor, ob upoštevanju člena 4(1) do 
(4) Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kljub temu omogoči 
dostop javnosti do dokumentov in zapisnika 
seje.

3. Seje parlamentarnih odborov so praviloma 
odprte za javnost. Odbori pa lahko 
najkasneje ob sprejetju dnevnega reda seje 
sklenejo, da dnevni red te seje razdelijo na 
točke, ki so javne, in točke, ki niso javne. 
Kadar seja poteka brez navzočnosti javnosti, 
lahko odbor, ob upoštevanju člena 4(1) do 
(4) Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kljub temu omogoči 
dostop javnosti do dokumentov in zapisnika 
seje. V primeru kršitve predpisov o 
zaupnosti se uporabi člen 147..

Or. fr

Predlog spremembe 6
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 9 poročevalca in pokriva 

predloge sprememb 18 (Maria da Assunção Esteves), 25 (Ignasi Guardans Cambó) in 26 
(Joachim Wuermeling))

Člen 146, naslov in odstavek 1
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Red v sejni dvorani Takojšnji ukrepi
1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.

1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo ali katerega vedenje ni v skladu z 
določbami iz člena 9, na red.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 7
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 10 poročevalca in 

pokriva del predloga spremembe 19 (Maria da Assunção Esteves) ter predloge sprememb 27 
(Joachim Wuermeling), 28 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) in 29 (Joachim Wuermeling))

Člen 146, odstavek 3

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko predsednik 
da odstraniti kršitelja za preostanek seje iz 
sejne dvorane. Generalni sekretar skrbi, da 
se ta disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

3. Če se motnje nadaljujejo ali ob nadaljnji 
kršitvi reda lahko predsednik vzame besedo 
in da odstraniti kršitelja za preostanek seje iz 
sejne dvorane. Ta zadnji ukrep lahko 
uporabi tudi takoj in brez drugega poziva k 
redu, če gre za zelo moteče ravnanje. 
Generalni sekretar skrbi, da se tak
disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 8
(Sporazumni predlog spremembe, ki pokriva predloga sprememb 30 (Joachim Wuermeling) 

in 44 (Sylvia-Yvonne Kaufmann))
Člen 146, odstavek 3 c (novo)

mutatis mutandis 3c. Pristojnosti, določene v odstavkih 1-3a, 
po analogiji pripadajo predsedujočim v 
organih, odborih in delegacijah, kot je 
določeno v poslovniku.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 9
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 13 poročevalca in delno 

pokriva predlog spremembe 19 (Maria da Assunção Esteves) in predloge sprememb 32 
(Maria da Assunção Esteves), 33 Ignasi Guardans Cambó), 35 (Richard Corbett) ter del 

predloga spremembe 36 (Joachim Wuermeling))
Člen 147

Izključitev poslancev Sankcije
1. V primerih hude kršitve reda ali motenja 
Parlamenta lahko predsednik takoj po 
izdaji uradnega obvestila ali najkasneje do 
naslednjega delnega zasedanja predlaga, 
da Parlament izreče grajo, ki vključuje 
takojšnjo odstranitev iz sejne dvorane in 
izključitev za dva do pet dni.

1. Če ukrepi iz člena 146 niso primerni ali 
se izkažejo za nezadostne oziroma pride do 
resne kršitve načel vedenja, določenih v 
členu 9, predsednik potem, ko prisluhne 
poslancu, sprejme utemeljen sklep o 
ustrezni sankciji ter o njej obvesti 
zadevnega poslanca in predsednike 
organov, odborov in delegacij, katerih član 
je zadevni poslanec, nakar sklep naznani 
na plenarnem zasedanju.

2. Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je do 
dogodkov prišlo, bodisi, v primeru motenja 
zunaj sejne dvorane, ko je predsednik o tem 
obveščen, vendar najkasneje na naslednjem 
delnem zasedanju. Zadevni poslanec ima 
pred glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.

2. Sankcija lahko predstavlja enega ali več 
od naslednjih ukrepov:
a) graja;
b) izguba pravice do izplačila dnevnic za 
obdobje morebitne ukinitve, kot je 
predvideno v pododstavku (c) tega odstavka 
(in/ali do splošnega nadomestila za 
obdobje, ki ne presega treh mesecev);
c) začasna izključitev iz sej Parlamenta2 
ali katerega koli od njegovih organov in 
sodelovanja pri celoti ali delu dejavnosti 
Parlamenta, brez poseganja v pravico do 
glasovanja na plenarnem zasedanju in ob 
strogem upoštevanju pravil ravnanja, za 
obdobje, ki lahko traja od 2 do 2022 
zaporednih dni;
d)posredovanje kon2erenci predsednikov, v 
skladu s členom 18, predloga za začasno 
izključitev ali odvzem enega ali več volilnih 
mandatov v Parlamentu;

3. O predlaganem disciplinskem ukrepu se 
glasuje elektronsko brez razprave. Zahteve, 
vložene v skladu s členom 149(3) ali 160(1), 

črtano
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niso dopustne.

Or. fr[* the retention of this stipulation would preclude direct participation in voting in 
committee, but it should be borne in mind that, at that level, the Member concerned may 
delegate his voting rights, which is not the case in plenary.]

[** figure proposed by the Bureau]

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 10
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 14 poročevalca, pokriva 
predlog spremembe 38 (Richard Corbett) in deloma predlog spremembe 43 (Ignasi Guardans 

Cambó), kakor tudi ustno pobudo Sylvie-Yvonne Kaufmann)
Člen 148

Nemir v sejni dvorani Notranji postopki pritožbe
Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik..

Zadevni poslanec lahko pri predsedstvu 
vloži notranji pritožbeni postopek, ki 
prekine kaznovanja, ki ga naloži 
predsednik. Predsedstvo lahko, najkasneje 
v štirih tednih po vložitvi pritožbe, 
razveljavi, potrdi ali zmanjša sprejete 
sankcije, brez poseganja v pravice do 
zunanje pritožbe, ki so na voljo zadevni 
osebi. Če v postavljenem roku sklep ni 
sprejet, velja pritožba za zavrnjeno.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gérard Onesta

Predlog spremembe 11
(Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 47 in 48 (Ignasi Guardans 

Cambó))
Predlog sklepa, odstavkaj 2 in 3

2. Črtano
3. sklene, da spremembe začnejo veljati na prvi dan zasedanja, ki sledi sprejetju v skladu s 
členom 202, odstavek 3 Poslovnika;

Or. fr
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